
 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เร่ือง  สินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เร่ือง  สินค้าต้องห้ามนําผ่าน
ราชอาณาจักรตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้สนิค้าตามบัญชีท้ายประกาศน้ี  เป็นสินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภิรดี  ตันตราภรณ์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 



บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงพาณชิย์  
เรื่อง สนิคา้ตอ้งหา้มนาํผา่นราชอาณาจักรตามมตคิณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2559 

 

ลําดบั รายการสินค้า 
(พกิดัอัตราศลุกากร) กรณทีีต่อ้งหา้มนําผา่น หมายเหต ุ

๑ อาวุธและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับอาวุธ
ทุกประเภท 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธ 
และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ 
อาวุธทุกประเภทไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒ รถถัง ยานรบหุ้มเกราะ ระบบปืนใหญ่ 
เครื่องบินรบ เฮลิคอปเตอร์โจมตี เรือรบ 
ขีปนาวุธหรือระบบขีปนาวุธ รวมทั้งวัสดุ 
ที่เก่ียวข้อง อะไหล่และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
ตลอดจนสิ่งของ วัตถุดิบ อุปกรณ์ สินค้า 
และเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ 
ขีปนาวุธพิสัยไกล อาวุธที่มีอานุภาพ 
ทําลายล้างสูงอ่ืนๆ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจาก
หรือมีแหล่งกําเนิด
จากสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และ
การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน 
 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธ 
และยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐ
อิสลามอิหร่าน และการห้าม
นําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ 
ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิด
จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓ อาวุธและวัสดุใดๆ ที่เก่ียวข้องกับอาวุธ  
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐไลบีเรีย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐ
ไลบีเรีย พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ทุกประเภท เครื่องกระสุนปืน 
ยานพาหนะทางทหารและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์เสริมทางทหาร ตลอดจนอะไหล่ของ
สิ่งของดังกล่าว  
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐซูดาน 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐ
ซูดาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๕ อาวุธ วัสดุใดๆ ที่เก่ียวข้องกับอาวุธ  
หรืออุปกรณ์ทางทหาร และยานพาหนะ 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์ 
และยานพาหนะเป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ และกําหนดให้เพชร
ที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖



-๒- 

ลําดบั รายการสินค้า 
(พกิดัอัตราศลุกากร) กรณทีีต่อ้งหา้มนําผา่น หมายเหต ุ

๖ เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านจาก
สาธารณรัฐ  
โกตดิวัวร์ 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์และ
ยานพาหนะเป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ และกําหนดให้เพชร
ที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐ
โกตดิวัวร์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๗ อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจาก
หรือมีแหล่งกําเนิด
จากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ีและ
การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ี
 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ และสินค้าฟุ่มเฟือย 
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี  
และกําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจาก
หรือมีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีเป็นสินคา้ 
ที่ต้องห้ามนําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗

๘ สินค้าฟุ่มเฟือย 
๑) เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ (Jewelry) 

-  เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณทําด้วย
โลหะมีค่า หรอืทําด้วยโลหะที่หุ้มติด
ด้วยโลหะมีค่าประกอบรวมกันหรือ   
ฝังด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง 
หรือเพชรรัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติ 
รัตนชาติหรือก่ึงรัตนชาติที่ได้ 
จากการสังเคราะห์หรือทําขึ้นใหม ่
(๗๑๑๓.๑๑.๙๐, ๗๑๑๓.๑๙.๙๐, 
๗๑๑๓.๒๐.๙๐) 

-  ของทําด้วยไข่มุกธรรมชาติ 
และไข่มุกเลี้ยง ไม่มีโลหะมีค่า  
หรือไม่มีโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า 
(๗๑๑๖.๑๐.๐๐) 

การนําผ่านไปยัง
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ี

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์และสินค้าฟุ่มเฟือย 
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไป
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี  
และกําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจาก
หรือมีแหล่งกําเนิดจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีเป็นสนิค้า 
ที่ต้องห้ามนําเข้ามา 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 



-๓- 

ลําดบั รายการสินค้า 
(พกิดัอัตราศลุกากร) กรณทีีต่อ้งหา้มนําผา่น หมายเหต ุ

-  เพชรตกแต่งแล้ว (๗๑๐๒.๒๙.๐๐,   
๗๑๐๒.๓๙.๐๐) 

-  รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติที่ตกแต่งแล้ว 
(๗๑๐๓.๙๑.๑๐, ๗๑๐๓.๙๑.๙๐, 

   ๗๑๐๓.๙๙.๐๐) 
-  รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติที่ได้ 
จากการสังเคราะห์หรือทําขึ้นใหม่ 
ตกแต่งแล้ว (๗๑๐๔.๙๐.๐๐) 

-  เพชร ไม่ได้คัด (๗๑๐๒.๑๐.๐๐) 
-  เพชร ยังไม่ได้ตกแต่ง (๗๑๐๒.๒๑.๐๐, 
๗๑๐๒.๓๑.๐๐) 

-  รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ  
ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง (๗๑๐๓.๑๐.๑๐, 
๗๑๐๓.๑๐.๒๐, ๗๑๐๓.๑๐.๙๐) 

-  รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติที่ได้ 
จากการสังเคราะห์หรือทําขึ้นใหม่  
ที่ยังไม่ได้ตกแต่ง (๗๑๐๔.๒๐.๐๐) 

๒) ยานพาหนะ (Transportation Items) 
-  เรือยอชต์ (๘๙๐๓.๑๐.๐๐, 
๘๙๐๓.๙๑.๐๐, ๘๙๐๓.๙๒.๐๐, 
๘๙๐๓.๙๙.๐๐) 

-  รถยนต์และยานยนต์ (แต่ไม่รวมถึง     
ที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ)  
และรถสเตชันแวกอน (๘๗๐๒.๑๐, 
๘๗๐๒.๙๐, ๘๗๐๓.๑๐, ๘๗๐๓.๒๑, 
๘๗๐๓.๒๒, ๘๗๐๓.๒๓, ๘๗๐๓.๒๔, 
๘๗๐๓.๓๑, ๘๗๐๓.๓๒, ๘๗๐๓.๓๓, 
๘๗๐๓.๙๐) 

-  รถแข่ง (๘๗๐๓.๒๑.๑๐, 
๘๗๐๓.๒๑.๒๒, ๘๗๐๓.๒๑.๒๓, 
๘๗๐๓.๒๑.๒๔, ๘๗๐๓.๒๑.๒๙, 
๘๑๐๓.๒๒.๑๑, ๘๗๐๓.๒๒.๑๙, 
๘๗๐๓.๒๓.๕๑, ๘๗๐๓.๒๓.๕๒, 
๘๗๐๓.๒๓.๕๓, ๘๗๐๓.๒๓.๕๔, 
๘๗๐๓.๒๓.๖๑, ๘๗๐๓.๒๓.๖๒, 
๘๗๐๓.๒๓.๖๓, ๘๗๐๓.๒๓.๖๔, 



-๔- 

ลําดบั รายการสินค้า 
(พกิดัอัตราศลุกากร) กรณทีีต่อ้งหา้มนําผา่น หมายเหต ุ

๘๗๐๓.๒๔.๔๑, ๘๗๐๓.๒๔.๔๙, 
๘๗๐๓.๒๔.๕๑, ๘๗๐๓.๒๔.๕๙, 
๘๗๐๓.๓๑.๑๑, ๘๗๐๓.๓๑.๑๙, 
๘๗๐๓.๓๑.๒๐, ๘๗๐๓.๓๒.๔๒, 
๘๗๐๓.๓๒.๔๓, ๘๗๐๓.๓๒.๔๔, 
๘๗๐๓.๓๒.๔๙, ๘๗๐๓.๓๒.๕๒, 
๘๗๐๓.๓๒.๕๓, ๘๗๐๓.๓๒.๕๔, 
๘๗๐๓.๓๒.๕๙, ๘๗๐๓.๓๓.๔๓, 
๘๗๐๓.๓๓.๔๔, ๘๗๐๓.๓๓.๔๕, 
๘๗๐๓.๓๓.๔๙, ๘๗๐๓.๓๓.๕๓, 
๘๗๐๓.๓๓.๕๔, ๘๗๐๓.๓๓.๕๕, 
๘๗๐๓.๓๓.๕๙, ๘๗๐๓.๙๐.๑๒, 
๘๗๐๓.๙๐.๑๓, ๘๗๐๓.๙๐.๑๙, 
๘๗๐๓.๙๐.๕๐, ๘๗๐๓.๙๐.๗๐) 

๙ อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจาก
หรือมีถิ่นกําเนิดจาก
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับ
ลิเบีย และการนําผ่าน
ไปยังสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาชนอาหรับ
ลิเบีย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธ 
และยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามส่งออกไปและนําเข้า
มาจากสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ อาวุธและยุทโธปกรณ์ 
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านจากรัฐเอริเทรีย
และการนําผ่านไปยัง 
รัฐเอริเทรีย หรือไปยัง
บุคคลหรือองค์กรตาม
รายช่ือที่คณะกรรมการ
กําหนด 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออกและนําเข้าจาก
รัฐเอริเทรีย พ.ศ. 2559 

๑๑ อาวุธและยุทโธปกรณ์  
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผา่นไปยัง
สหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลยี หรือไปยัง
บุคคลหรือองค์กรตาม
รายช่ือทีค่ณะกรรมการ 
กําหนด 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออกไปสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย และ
กําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 



-๕- 

ลําดบั รายการสินค้า 
(พกิดัอัตราศลุกากร) กรณทีีต่อ้งหา้มนําผา่น หมายเหต ุ

๑๒ ถ่านไม้  
(ตามชนิดประเภทสินค้า) 

การนําผ่านสินค้าจาก
หรือมีถิ่นกําเนิดจาก
สหพันธ์สาธารณรัฐ
โซมาเลีย 

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ 
เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่
ต้องห้ามส่งออกไปสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย และ
กําหนดให้ถ่านไม้เป็นสินค้า 
ที่ต้องห้ามนําเข้าจากสหพันธ์
สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2559 

 

 


